
Широка політична домовленість щодо багаторічної програми для України 

 

Переважна більшість Стортингу погодилася на багаторічну програму 

Нансена у 75 мільярдів норвезьких крон для України. Програму було 

представлено сьогодні разом із президентом України Володимиром 

Зеленським. 
 

— Я радий цій широкій угоді щодо програми підтримки України. Вона триватиме 

більше п'яти років, тобто також і під час наступного парламентського строку. Ми 

всі разом засуджуємо війну Росії в Україні та підтримуємо законну оборонну 

боротьбу українського народу, — заявив прем’єр-міністр Йонас Гар Стьоре.  

 

Зеленський у цифровому форматі брав участь у презентації програми в 

Стортингу. Програма підтримки України становить 75 мільярдів норвезьких крон 

на п’ять років, тобто щорічні виплати складатимуть близько 15 мільярдів 

норвезьких крон. 

 

Крім того, є домовленість щодо виділення п’яти мільярдів норвезьких крон на 

2023 рік в якості додаткової допомоги країнам, що розвиваються. Війна в Україні 

призвела до зростання цін на продукти харчування, добрива та енергію. Ці 

додаткові асигнування отримають країни, які найбільш усього постраждали від 

наслідків війни. 

 

— Широка згода свідчить про те, що Стортинг виступає за довгострокову 

підтримку України, як військову, так і цивільну. Ми також бачимо великі 

гуманітарні наслідки війни Росії в Україні для найбідніших країн світу, — сказав 

прем’єр-міністр. 

 

Прочитайте угоду тут: 
 

Загроза нашим національним інтересам 

Напад Росії на Україну 24 лютого 2022 року став переломним моментом для 

Європи та серйозною загрозою міжнародному миру та безпеці. В Норвегії 

безпека, добробут і свобода дій ґрунтуються на повазі до міжнародного права.  

 

- Для Норвегії це серйозно. Це стосується нас. Міжнародне право являється 

нашою першооснова. Наша безпека, добробут і свобода дій ґрунтуються на 

світі, в якому панує законодавство. Суверенні держави повинні самостійно 

приймати рішення щодо себе та свого майбутнього. Війна Росії порушує 

принципи, які є життєво важливими для наших національних інтересів. Ми також 

хочемо зробити свій внесок у те, щоб українці змогли захистити свою 

демократію, — сказав міністр фінансів Трюгве Слагсвольд Вєдум. 

 

Цю програму було названо на честь лауреата премії миру Фрітьйофа Нансена, 

який сто років тому зробив великий гуманітарний внесок в Україні. 

 



Саме потреби України ляжуть в основу допомоги з боку Норвегії. Ці нагальні 

потреби будуть регулярно оцінюватися. 

 

— На нинішньому етапі війни допомога озброєнням має вирішальне значення 

для здатності України відновити контроль над своїми територіями. У 2023 році 

половина коштів піде на військову підтримку, — зазначив прем'єр-міністр. 

 

Окрім військової підтримки, норвезькі внески буде спрямовано на гуманітарні 

зусилля в Україні та сусідніх країнах, на підтримку їхньої цивільної 

інфраструктури та на відновлення, коли це можливо. 

 

— В Норвегії є традиція допомагати цивільному населенню, якe страждає під 

час війни. Війна Росії завдала величезних страждань мирному населенню 

України. І потреба в гуманітарній допомозі дуже велика, — сказав прем'єр-

міністр. 

 

Норвегія надає також великого значення контролю та дотриманню вимог цієї 

домовленості. 

 

Тому підтримка повинна спрямовуватися переважно через офіційні організації з 

документально підтвердженими можливостями виконання вимог, високою 

здатністю надавати послуги та надійною системою контролю», — наголосив 

міністр фінансів. 

 
 

Факти стосовно багаторічної норвезької програми Нансена для України: 
 

• 75 мільярдів норвезьких крон протягом п’яти років у період з 2023 по 2027 
рік, тобто 15 мільярдів норвезьких крон щорічно, а також додаткове 
виділення у 2023 році 5 мільярдів норвезьких крон країнам, що 
розвиваються, які особливо постраждали від глобальних наслідків війни. 

• Програма Нансена для України включає військову та екстрену допомогу, 
внесок у підтримку цивільної інфраструктури та найважливіших 
суспільних функцій, а також внесок у відбудову українського суспільства 
там, де це можливо. Кошти також можуть бути використані на цивільну 
підтримку для ліквідації наслідків війни для Молдови.   

• У 2023 році 7,5 мільярдів норвезьких крон підуть на цивільну допомогу та 
7,5 мільярдів - на військову підтримку України. 

• Ситуація в Україні може з часом змінитися. Розподіл між цивільною та 
військовою підтримкою на кожен наступний рік визначатиметься у 
кожному поточному бюджетному році. Протягом одного бюджетного року 
можна буде вносити певні зміни.   

• Військова підтримка Норвегії допоможе Україні захистити себе у 
військовим шляхом. Військова підтримка включатиме пожертвування 
обладнання збройних сил Норвегії, пожертвування обладнання, 
отриманого шляхом міжнародного співробітництва, та пристрої, 
пожертвування обладнання, отримані безпосередньо від промисловості, 
а також тренування та навчання українського персоналу. 



• В процесі розробки програми військова та цивільна підтримка будуть чітко 
відокремлені. 

• Цивільна допомога надаватиметься як внесок, а не як позика. 

• Цивільна підтримка має бути незалежною та без вимог щодо придбання 
норвезьких товарів і послуг. 

• Гуманітарні принципи лежатимуть в основі всіх гуманітарних зусиль.  

• Гуманітарні зусилля повинні спрямовуватися переважно через офіційні 
організації з документально підтвердженою здатністю надавати послуги, 
високими можливостями та надійною системою контролю. 

• Для забезпечення використання коштів відповідно до потреб українців 
важливою буде чітка координація з українською владою та міжнародними 
партнерами. 

• Підтримка повинна розбудувати демократичні інституції, верховенство 
права та сильне громадянське суспільство в Україні. 


